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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2017 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

2. pololetí 2017 (nutno nahlásit stav vodoměru).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři 

obecního úřadu ve dnech: 

pondělí 11. 12. 2017 a středa 13. 12. 2017 od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hod. 

 

 !!! Současně žádáme o zaplacení poplatku za komunální odpad, který byl splatný do konce 

června 2017 a poplatku ze psa, který byl splatný do 31. 3. 2017 a do dnešního dne není od 

všech zaplacen !!! 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE VE DNECH 27. – 29. 12. 2017 UZAVŘEN 

 

SOKOLOVNA – KIOSEK 

Kiosek v sokolovně bude ve dnech 24., 25., 26., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 uzavřen. 
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… Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 6/2017  

ZE DNE 31. 10. 2017 
 

Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje: 

 rozpočtové opatření č. 4/2017 

 podání žádosti o poskytnutí podpory z „Operačního programu životního prostředí 2014-

2020“ v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2, na akci „Modernizace sběrného 

dvoru Borová“ 

 schvaluje a pověřuje starostku obce k jednání ve věci vyřešení duplicitního zápisu 

vlastnictví pozemku p.p.č. 87/1, o výměře 339 m
2
, ost.pl/jiná pl., zapsaného pro k.ú. Borová 

u Poličky a obec Borová na LV 742. ZO bude o uskutečněných krocích v dané záležitosti 

průběžně informováno 

 aj. 

 

Pozn.: usnesení ZO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou 

odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text), 

originální text a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. 

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE BOROVÁ 
 

Informujeme občany, že byly již oficiálně spuštěny webové stránky Obce Borová. Veškeré 

nejnovější informace z naší obce naleznete v sekci AKTUALITY, proto neváhejte pravidelně 

sledovat naše stránky a využívat sekci PTEJTE SE. Naleznete tam také fotografie z konaných 

událostí, informace ke kanalizaci a jiné povinně zveřejňované informace a zajímavosti.  
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ  

 čtvrtek 21. 12. 2017 od 10:00 do 15:00 hod. 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST  

2.-3.12.2017 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

9.-10.12.2017 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

16.-17.12.2017 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

23.12.2017 MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 383 461 631 126 

24.12.2017 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

25.12.2017 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

26.12.2017 MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 

27.12.2017 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

28.12.2017 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

29.12.2017 MDDr.  Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

30.12.2017 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

31.12.2017 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
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OHLÉDNUTÍ 
 

SDH BOROVÁ  

NOVÁ HASIČSKÁ DODÁVKA         

Ve středu 8. listopadu v dopoledních hodinách nám byl na základě kupní smlouvy dodán firmou 

Vesta Auto Corson s.r.o. dopravní automobil pro jednotku SDH Borová. Její převzetí se konalo u 

hasičské zbrojnice v Borové. Financování této akce proběhlo za účasti dotačního programu 

Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, program „Dotace pro 

jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 a za účasti individuální účelové investiční dotace na nový 

dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje – 

v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2017.  

V pátek 17. listopadu se náš hasičský sbor sešel v sokolovně, kde jsme pokřtili naši dodávku 

Leničku, oficiálně ji tak představili členům SDH Borová a řádně oslavili. 

SDH Borová by tímto rád poděkoval starostce Obce Borová Mgr. Lence Tlusté a celému týmu, 

který se podílel na vyřízení dotace na hasičskou dodávku.  

Petr Krčil 
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KLUB SENIOREK 

Klub seniorek ve spolupráci s Obcí Borová a Kulturní komisí Borová uspořádal 16. 11. 2017 

posezení s živou hudbou. Hojná účast nás přesvědčila o tom, že se lidé chtějí bavit a že se akce 

všem zúčastněným líbila.  

Miloslava Neumannová, Růžena Roušarová 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 26. 11. 2017 se uskutečnilo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad 

borovských občanů přibylo a do obecní kroniky bylo zapsáno 11 dětí (6 děvčat a 5 chlapců).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Svobodová Ema, Nespěšná Karin, Dvořák Jáchym, Lorenc Marek, Sauer Patrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Zahradníková Emma Lynn, Zahradník Vojtěch, Pavlů Tereza, Holomková Adéla  
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TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – II. ROČNÍK 

V neděli 26. 11. 2017 skončil druhý ročník tanečních v Borové a musím říci, že svojí atmosférou 

úspěšně navázal na ročník první. „Taneční parket“ zaplnilo 27 párů. Bohužel kapacita sálu nám 

nedovoluje tento počet zvyšovat a jsme na úplné hraně. Chtěl bych za všechny zúčastněné 

poděkovat manželům Lexmanovým z Jaroměřic, kteří nás tímto kurzem provedli vstřícným a 

laskavým způsobem a opět nás utvrdili, že tanec může působit radost a potěšení.  

Doufám, že většina z nás (mírně pokročilých) se sejde i příští rok. Trochu si pohrávám s myšlenkou 

udělat ještě druhý taneční kurz pro dospělé (pokud by byl zájem), který by začal opět od začátku.  

 

Bc. Pavel Tlustý 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

Ohlédnutí za rokem 2017 

Knihovna v roce 2017 pokračovala v zaběhnutém výpůjčním systému. V první polovině roku se o 

knihovnu starala B. Hegrová a paní Pospíšilová. V druhé polovině roku nastoupila na místo 

knihovnice K. Honzálková, kterou v případě potřeby zaskakuje osvědčená paní Pospíšilová. 

Knihovna disponuje při půjčování vlastním knihovním fondem. Dále pracuje s výměnným fondem 

knih (Polička, Svitavy) a nabízí čtenářům 3-4 x ročně novinky z těchto knihoven. 

V srpnu knihovna založila facebook s aktuálními informacemi:  

https://www.facebook.com/Knihovna-Borová-1934346656854425/ 

 

2. září byl zahájen provoz malé knihovničky na nádraží – Kniha do vlaku. Projekt je po třech 

měsících provozu úspěšný. V knihovničce jsou vyřazené knihy z borovské knihovny a zároveň je 

knihovna doplňována knihami ostatních čtenářů. Zájemci o knihy se obsluhují sami. Vypůjčenou 

knihu buď vrátí, nebo nahradí jinou. Všichni čtenáři zasluhují pochvalu. Knihovna je pravidelně 

kontrolována, knihy jsou porovnané a jsou k dispozici ostatním čtenářům. Teď v zimním období 

dostala knihovna nový kabát, aby knihám nebyla zima. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Knihovna-Borová-1934346656854425/
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V říjnu byl zprovozněn On-line katalog knih (je umístěn na stránkách obce nebo jej propaguje 

facebook).  Zde si sami čtenáři mohou z domova zjistit, jaké knihy jsou v knihovně k vypůjčení. 

http://86.61.179.212/katalog/ 

 

Přehled čtenářů knihovny s počtem vypůjčených knih v r. 2017 podle jednotlivých měsíců: 

        Měsíc               Počet čtenářů     Počet vypůjčených knih 

 

 

Průměr je téměř 1,6 knihy na čtenáře. K celkovému výčtu chybí ještě prosinec. Od července 2017 

přibylo 24 nových čtenářů. 

 

Knihovna žádá své čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy už delší dobu (někteří už od roku 2015 i 

dříve!), aby vypůjčené knihy vrátili. Pokud je nemůžete najít, přijďte se do knihovny domluvit, vše 

vyřešíme.  

 

O Vánocích – 26. prosince a 2. ledna bude knihovna zavřena. 

Půjčovní doba v novém roce bude stejná jako letos: každé úterý 13:30 – 16:30 hodin. 

 

Mgr. Květoslava Honzálková 

 

 

 

Leden 
 

30 54 

Únor 
 

9 24 

Březen 
 

78 137 

Duben 
 

56 68 

Květen 
 

40 68 

Červen 51 97 
 

Červenec 15 17 
 

Srpen 
 

37 43 

Září 
 

63 87 

Říjen 
 

70 118 

Listopad 
 

63 92 

Celkem 512 805 
 

http://86.61.179.212/katalog/
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JEZDECKÉ ZÁVODY 

Přejeme krásný adventní čas. 

S koňmi závodíme v jezdeckém sportu v parkurových soutěžích.   

Ondřej Bidmon startoval na oficiálních jezdeckých závodech, 

pod záštitou subjektu JK Farma pod Lípou. 

V sezoně 2017 jezdil tyto koně:  

7letou klisnu Vitality, otec: Lord Caletto,   

                                    matka: Vieille Jet po Dancing Spree 

9letého valacha Unlord, otec: Lordano,   

                                        matka: Unie po Almhirt Chlumecký  

                Závody Datum                             Obtížnost    Kůň Výsledek 

Skokové závody 

Lanškroun 

6.5.2017 Skoková soutěž stupně                        

„Z“ 

Vitality 11/27 

  Skoková soutěž stupně                      

„ZL“ 

Vitality 18/25 

 Parkury Janov 20.5.2017 Cena JK. Janov, z.s.                             

„Z“ 

Unlord 4/32 

  Cena JK. Janov, z.s.                             

„Z“ 

Vitality 15/32 

  Cena firmy Školky Litomyšl               

„ZL“ 

Unlord 19/33 

  Cena firmy Školky Litomyšl               

„ZL“ 

Vitality 6/33 

Parkury Janov 24.6.2017 Skoková soutěž stupně               

„Z“ 

Vitality 2/21 

  Cena podnikatelů  …..                        

„ZL“ 

Unlord 10/30 

  Cena podnikatelů ……                        

„ZL“ 

Vitality 25/30 

  Pohár f. Kavalety CZ a f. Haly 

HWT  „L*“ 

Unlord 4/21 

Parkury  Josefov 15.7.2017 O cenu firmy Primátor                       

„ZL“ 

Vitality 15/35 

  O cenu Equicentrum jez.potřeby     

„L*“ 

  Vitality 10/19 

Memoriál Josefa Poláka 16.7.2017 Skoková soutěž stupně                     

„ZL“ 

Unlord 26/35 

  Skoková soutež stupně                    

„L**“ 

Unlord 14/16 

Parkury Lohenice   9.9.2017 Skoková soutěž stupně                     

„ZL“ 

Unlord 7/26 

  Skokován soutež stupně                   

„L*“ 

Unlord 2/14 

Memoriál Jiřího Matyse  28.9.2017 Skoková soutěž stupně                     

„ZL“ 

Unlord 2/22 

  Skoková soutěž stupně                    

„L**“ 

Unlord 9/19 

Mgr. Kateřina Bidmonová 
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POZVÁNÍ 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOROVÁ 

Římskokatolická farnost Borová Vás srdečně zve na akce pořádané ve svátky vánoční. 

24. 12. 2017, 16:00 – 17:00 hod. – Půlnoční mše svatá pro děti 

25. 12. 2017, 14:00 – 14:30 hod. – Živý Betlém v podání dětí, toto představení se tentokrát ponese 

v jiném duchu a v jiném čase než v uplynulých dvou letech. Je naplánováno, že vystoupení se 

uskuteční na farní zahradě. Po skončení je naplánováno společné zpívání koled.  

26. 12. 2017, 18:00 – 19:00 hod. – Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny 

 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

– PROSINEC 2017 

Borová 

9. 12. 2017 od 20:00 hod. – Taneční zábava 

v Borové – hraje kapela Legend rock, host 

večera kapela Happeace, zábava se koná 

v sokolovně v Borové, vstupné dobrovolné. 

16. 12. 2017 – Sobotní adventní odpoledne 

spojené s vánoční besídkou ZŠ Borová. Jako 

hosté vystoupí taneční skupina Rozárky 

z Jimramova, několik slov o času adventním 

poví faráři evangelické a katolické církve, na 

závěr vystoupí svitavská kapela SUE Ukulele 

Ensemble. Plánovaný začátek 14:00 hod.   

Dolní Újezd 

2. 12. 2017 - Pekelně Mikulášská zábava 

V sokolovně od 20 hodin pořádá Sokol.  

Hraje DJ Tomáš Janků, vstupné 60 Kč, 

stylové masky vstup zdarma. 

 

3. 12. 2017  - Rozsvěcení Vánočního stromu 

V 17 hodin v parku před ZŠ Dolní Újezd, 

bude připraven krátký kulturní program.  

 

13. 12. 2017 - Česko zpívá koledy 

Od 18 hodin v parku před ZŠ Dolní Újezd se 

budou zpívat vánoční koledy. 

 

14. 12. 2017 - Vánoční koncert pro Dolní 

Újezd 

Připravila ZUŠ Dolní Újezd v kostele sv. 

Martina od 17 hod. 

 

17. 12. 2017 - Vánoční koncert pro dobrou 

věc 

Od 17 hod. a od 19 hod. v sokolovně pořádá 

hudební soubor DÚVÁ a Obec Dolní Újezd 

 

Litomyšl 

5. 12. 2017 - Andělé v mém srdci 

19:00 hod., Smetanův dům, Litomyšl. Léčivé 

divadlo Gabriely Filippi. Skutečné příběhy 

žen, které od dětství komunikují s anděly a 

duchy zemřelých. Hostem Prof. RNDr. Anna 

Strunecká, DrSc. kontroverzní publicistka v 

oblasti medicíny, imunologie, autismu a 

zdravého životního stylu. Autorka bestselleru 

Doba jedová. Hudební doprovod hlasový mág 

a improvizátor Patrik Kee. 

 

8. 12. 2017, 20:00 - Pavel Callta 

Music Club Kotelna. Koncert, afterpárty. 

Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a 

Paseka) a 270 Kč na místě 

9. 12. 2017 - "Splněná přání" Jitky 

Zelenkové – vánoční koncert 

 

Od 17:00 hod. -  Piaristický chrám 

Nalezení sv. Kříže, Litomyšl  

Doprovod: Lev Rybalkin (piano), František 

Raba (kontrabas). 

Délka programu: cca 90 min. 
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Vstupné: 280 Kč (předprodej v IC Litomyšl 

od 16. října) 

 

21. 12. 2017 -  J. J. Ryba: Česká mše 

vánoční 

Od 18:00 hod. -  Kostel Povýšení sv. Kříže, 

Litomyšl    

Vystoupí: Litomyšlský symfonický orchestr, 

spojené sbory, sólisté, dirigent David Lukáš, 

sbor ZUŠ Litomyšl (sb. Kratochvílová). 

Vstupné: 90 Kč 

 

Oldřiš 

8. 12. 2017 - Kouzlo okamžiku – výuka 

kruhových tanců z celého světa. Začátek od 

18.00 hod v Základní škole. Cena 50,- Kč, 

více informací na www.oldris.cz . 

23. 12. 2017 - Zpívání  u stromečku – 

začátek v 18.00 hod. u OÚ, kde je rozsvícen 

vánoční stromeček. Teplé nápoje zajištěny, 

vezměte si s sebou dlouhé prskavky, z kterých 

po zapálení vytvoříme dlouhý světelný řetěz.  

29. 12. 2017 - Předsilvestrovský ples v 

Oldřiši. Začátek ve 20:00 v Orlovně. Můžete 

se těšit na bohatou tombolu, zajímavý 

program (laserová show) a chutné 

občerstvení. Hraje kapela Combo2  

Polička 

2. 12. 2017 od 17:00 - Slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu na Palackého náměstí 

3. 12. 2017 - Vánoční inspirace 2017 – 

v Tylově domě od 13.00 do 18.00 hodin 

Přijďte do Tylova domu strávit příjemné 

odpoledne první adventní neděle, načerpat 

inspiraci na Vánoce, koupit si tradiční 

adventní výzdobu nebo vánoční dárek pro své 

blízké. 

 

Do 7. 1. 2018 - Bílá jako sníh, černá jako 

káva - výstava s nádechem nostalgie starých 

časů a kouzelné atmosféry Vánoc. Centrum 

Bohuslava Martinů v Poličce. Výstava 

prostřednictvím tří témat – narození, 

prostřený stůl, dárky – představí bohaté 

muzejní sbírky textilu a porcelánu ze dvou 

století.  

Pomezí 

2. 12. 2017 -   Vánoční inspirace - KD 

Pomezí, rozsvěcení vánočního stromu 

5. 12.  2017 - Peklo v hasičárně - hasičská 

zbrojnice 

17. 12. 2017 -  Zpívání u vánočního stromu 

u obecního úřadu 

 

Sebranice 

3. 12. 2017 - Rozsvěcení vánočního stromu - 

v 16.30 hod. u kapličky na Pohoře. Připraven 

kulturní program. 

10. 12. 2017 -  Vánoce ve Světnici - 12-16 

hodin. Přijďte nasát atmosféru vánočního 

staročeského interiéru Světnice 

č.p.8.  Povídání Kamily Skopové, 

spisovatelky a ilustrátorky  nejen o jejich 

knížkách od 14 do 16 hodin.  

10. 12. 2017 - Adventní koncert - od 17.00 

hod. v kostele sv. Mikuláše. Žáci ZUŠ Dolní 

Újezd zazpívají pásmo vánočních koled. 

29. 12. 2017 - Předsilvestrovské posezení - 

od 18.00 hod. v kulturním domě, hrát bude 

kapela Vepřo, knedlo, zelo. 

31. 12. 2017 - Silvestrovský ohňostroj - v 

19.00 hod. u kapličky na Pohoře. 

 

Svojanov 

9. 12. 2017 od 17:00 - Vánoční koncert v 

kostele sv. Mikuláše ve Starém Svojanově 

 

16. 12. 2017 od 16:00 - Svojanovské vánoce 

ve Svojanově: tradiční setkání před radnicí ve 

Svojanově, cukroví, vánoční punč, vánoční 

jídlo, vystoupení dětí (živý betlém) 

 
 

 

 

http://www.oldris.cz/
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – PROSINEC 2017 

Sobota 2. prosince v 17.00 h … Palackého nám. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení 

vánočního stromu na poličském náměstí s 

doprovodným programem, ve kterém /mimo jiné/ 

vystoupí děti z MŠ Palackého nám. Polička, folk-

rocková kapela Lee banda,... 

Neděle 3. prosince od 13.00 do 18.00 h 

Vánoční inspirace 

19. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční 

tématikou. 

Pondělí 4. prosince v 17.00 h 

Bohuslav Martinů a my 

Koncert, který pořádá ZUŠ B. Martinů Polička 

Pondělí 4. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Kvarteto 

Komedie, ČR, 93 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, 

s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte 

nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina 

zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové 

kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího 

koncertu… 

Úterý 5. prosince v 19.00 h 

Musica Dolce Vita / Vánoční koncert 

Zbyňka Šolcová – harfa, Žofie Vokálková – 

flétna, Daniela Demuthová – zpěv 

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci 

Koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018 

Středa 6. prosince v 19.00 h 

Jako Thelma a  Louise 

Dvě odlišné kamarádky Thelma a Luise chtějí 

alespoň na chvíli uniknout ze svých stereotypních 

životů a vydávají se … Divadelní spolek 

Frída/Bára Munzarová, Marika Procházková, 

Václav Trnavský, Radim Novák a Martin 

Trnavský. 

Vstupné: 270,300,330 Kč 

Čtvrtek 7. prosince v 16.30 h … malý sál 

Zasedání Městského zastupitelstva 

Pátek 8. prosince v 19.00 h 

Věneček / Dokončená Kurzu tance a 

společenské výchovy 2017 

K tanci hraje taneční orchestr Combo 2. 

Vstupné pro veřejnost: 150 Kč (v předprodeji 

s místenkou) / 110 Kč (před akcí balkón, stání) 

Neděle 10. prosince v 18.00 h 

… Kino Tylův dům  

Přání k mání 

Rodinný, vánoční příběh, ČR, 90 min, přístupný, 

vstupné 110 Kč 

Film není klasická pohádka, je to prostě vánoční 

příběh s trochou kouzel.  

Pondělí 11. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

7 životů 

Sci-fi/thriller, USA, 123 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč 

Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických 

sestrách, které tají svou existenci před okolním 

světem. Dokud jedna z nich nezmizí. 

 

Středa 13. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Nádech pro lásku 

Životopisný/romantický, VB, 117 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč 

Láska mu dala sílu žít! Životopisný romantický 

příběh je natočen podle skutečného příběhu. 

Neděle 17. prosince v 16.30 h … Kino Tylův dům  

Star Wars: Poslední z Jediů 

Akční/sci-fi, USA, 150 min, dabing, přístupný, 

vstupné 120 Kč 

Sága rodu Skywalkerů pokračuje. 

Neděle 17. prosince v 19.30 h … Kino Tylův dům  

Star Wars: Poslední z Jediů / 3D 

3D akční/sci-fi, USA, 150 min, dabing, přístupný, 

vstupné 140 Kč 

Postavy předchozího filmu spolu s legendárními 

hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, 

během kterých odhalí prastará tajemství Síly a 

šokující události z minulosti.  

Pondělí 18. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Na shledanou tam nahoře 

Komedie/drama, Francie, 117 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč 

Listopad 1918. Do konce světové války zbývá jen 

pár dní. Poručík je přesto ochotný kvůli uznání a 

povýšení jít přes mrtvoly a žene svou jednotku do 

nesmyslného útoku… 

Úterý 19. prosince  

Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů 

Akce ZUŠ B. Martinů Polička 
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Středa 20. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Matky na tahu o Vánocích 

Komedie, USA, 116 min, titulky, přístupný od 15 

let, vstupné 110 Kč 

Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější období roku. 

Ale určitě ne pro mámy! Tři matky rebelky (Mila 

Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) už mají dost 

věčného uklízení, vaření, zdobení a shánění 

perfektních dárků pro celou rodinu (a občas i pro 

sebe, aby tátové neměli starosti). Proto se vzbouří 

a rozhodnou, že tento rok si Vánoce konečně 

chtějí pořádně užít i ony. Jenom netuší, že se brzy 

ohlásí hosté, kteří s jejich představou dokonalých 

svátků asi nebudou úplně souhlasit – jejich vlastní 

matky...

 

 

INZERCE 

 

 

 

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou 1x měsíčně 

bezplatně. Povoleno Ministerstvem kultury ČR evidenční číslo MK ČR E 22725. 

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele. 

Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele. Uzávěrka je vždy 25. den v měsíci. Soukromé podané inzeráty 

jsou zpoplatněny. Nepřišel vám informační leták do schránky? Kontaktujte nás. 

 

V Borové, dne 29. 11. 2017                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

                   e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz 
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